Následující komentář ke klíčovým slovům je vypracován pro téma „Putování za vodou”, které je
rozpracováno pro školy středního stupně. Klíčová slova jsou vztažena ke dvaceti vybraným
lokalitám - geotopům, které byly vytipovány pro svoji názornost a vzdělávací potenciál na území
Národního geoparku Železné hory. Koordináty na jednotlivé lokality, včetně jejich umístění
a komentářů, jsou náplní samostatného odkazu na www.geovedy.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------akratopega
Je prostá podzemní voda, která svým složením nedosahuje vlastností minerální vody, ale bývala
považována za léčivou.
akumulace podzemní vody
K akumulaci podzemní vody dochází v akumulační oblasti. Znamená to, že je zde výrazně větší
objem podzemní vody než v ostatních částech hydrogeologické struktury (geologické prostředí
se společným oběhem podzemní vody).
antropogenní kontaminace
Je přítomnost cizorodé nežádoucí látky v horninovém prostředí (půdní atmosféře, půdě, hornině
a vodě), která byla způsobena lidskou činností (hnojením, skládkováním, průmyslovou výrobou,
těžbou nerostů, dopravou atd.).
cenoman
Vymezuje čas, kdy se formovaly horniny nejstaršího stupně svrchní křídy. Název pochází
z latinského jména Cenomanum pro francouzské město Le Mans, v jehož okolí se nacházejí
výchozy typických hornin. Podle mezinárodní stratigrafické tabulky se jedná o období od 99,6 ±
0,9 miliónů let do 93,6 ± 0,8 milionu let. U nás v té době byla nejdříve sladkovodní jezera,
zachovaná v dnešní době jako jílovce, pískovce a slepence, posléze mělké moře, které se
uchovalo převážně jako pískovce, mořské břehy jako slepence (příbojové zóny).
Český hydrometeorologický ústav
Je státní instituce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Zabývá se
dlouhodobým sledováním a předpovídáním počasí a sledováním příslušných složek životního
prostředí – ovzduší a vody (povrchové a podzemní). Provozuje výstražný systém, který varuje
před nepříznivými situacemi (bouřky, silný vítr, povodně atd.). Sledování probíhá za pomoci
systému meteorologických stanic, měrných profilů na vodních tocích, monitorovací sítě objektů
podzemních vod (jsou sledovány vydatnosti a kvalita vody z pramenů, hladiny podzemních vod
a kvalita podzemních vod v objektech mělké i hlubinné sítě vrtů). Ústav provozuje internetovou
stránku www.chmi.cz, kde je možné najít příslušná aktuální i archivní data a množství různých
historických údajů a jejich hodnocení.

čištění podzemních vod
Provádí se v případě, že z důlního díla vytékají nepříznivě ovlivněné důlní vody, které by
ohrožovaly zdraví lidí a kvalitu životního prostředí v okolí. Ovlivnění může být jednak
přirozené, z horninového prostředí se do vody uvolňují látky, které akumulovala příroda (těžké
kovy, uran, sírany, chloridy atd.), a nebo tzv. antropogenní, kdy se uvolňují látky, které používal
při vytěžování ložiska člověk (např. kyseliny, kyanidy).
devon
Je stratigrafický útvar prvohor (paleozoika), nazvaný podle Devonshiru v Anglii, kde byl poprvé
popsán. Doba trvání devonu je od 416,0 ± 2,8 miliónů let do 359,2 ± 2,5 milionu let.
Charakteristický je existencí dvou superkontinentů a poměrně rozsáhlou oblastí moří, ve kterých
došlo k velkému rozvoji ryb a rozsáhlých korálových útesů. Souš obydlely první obojživelníci,
objevil se hmyz a pevninu masivně osídlily cévnaté rostliny. Devonské moře je dnes zachováno
ve vrstvách vápnitých sedimentů, které jsou postiženy pozdějším vrásněním a dalšími
tektonickými pochody.
doba setrvání podzemní vody
Je doba, po kterou se podzemní voda zdrží v uvažované části horninového prostředí.
drenáž podzemní vody
Je proces, při kterém dochází k výstupu podzemních vod na povrch, nebo jejich vtékání do
povrchových toků. Místo, k němuž podzemní vody dotékají, je označováno jako drenážní báze.
důlní dílo
Je místo, které slouží pro těžbu nerostných surovin a kde jsou za tím účelem vybudována
příslušná technická zařízení. Doly mohou být povrchové a hlubinné. V povrchových dolech se
zpřístupňuje těžený nerost pomocí etáží, které mají většinou schodovité uspořádání. Hlubinné
doly se skládají z vertikálních šachet a vodorovných chodeb – štol. Důležité jsou odvodňovací
chodby, které odvádějí podzemní vody a brání důl před zatopením, a větrací šachty, které
přivádějí pod zem čerstvý vzduch.
důlní vody
Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které jakkoli vnikly do
hlubinných nebo povrchových důlních prostorů.Nakládání s důlními vodami podléhá tzv.
hornímu zákonu.
facie
Označuje význačné znaky nebo soubory znaků (např. celkový vzhled, složení, podmínky vzniku
nebo změny vlastností) charakterizující horninové jednotky nebo celky. Termín se používá
hlavně v sedimentační geologii a stratigrafii. Např. jedna stratigrafická jednotka (turon) může
obsahovat facii A – prachovce a facii B – vápence. Postupně se termín facie specializoval a může
se používat také v mineralogii (minerální facie), i při studiu magmatických hornin (různé
magmatické facie).

hydrogeologický izolátor
Horninové prostředí, které ve srovnání se svým bezprostředním okolím propouští daleko
nesnadněji podzemní vodu. Stropní izolátor chrání podzemní vodu pod sebou před vnikáním
škodlivých látek (např. v české křídové pánvi chrání na mnoha místech jílovité sedimenty
podzemní vodu, která se nachází v pískovcích, uložených hlouběji pod nimi). Izolátor může být
také počevní, pod bází kolektoru, kdy vytváří boční překážku v proudění podzemní vody.
hydrogeologický kolektor
Horninové prostředí, které ve srovnání se svým bezprostředním okolím propouští daleko
snadněji podzemní vodu. Kolektor může být průlinový (např. štěrky), puklinový (např. opuky),
smíšený (např. pískovec) a kavernózní (např. vápenec). Kolektory se také dělí podle své pozice
v terénu na vodící kolektory, kterými voda pouze protéká, a na akumulační nádrže, kde voda
nejen protéká, ale také se hromadí.
hydrogeologický průzkum
Zabývá se studiem hydrogeologických poměrů daného území za účelem zjištění původu
a tvorby podzemních vod, forem jejich výskytu, pohybu a režimu. Zkoumá fyzikální a chemické
vlastnosti podzemních vod a modifikuje jejich následné využití. Obvykle probíhá etapovitě,
začíná vypracováním projektové části, ve které jsou shrnuty dosavadní poznatky o daném území
a na základě příslušných požadavků a přírodních podmínek území je navrženo příslušné řešení
průzkumu. Průzkum dále pokračuje terénními pracemi, při kterých se ověřují geologické
poměry území (např. mapováním, vrtným průzkumem, geofyzikálními měřeními atd.). Za
účelem ověření hydrogeologických poměrů se provádějí různá terénní měření a zkoušky
(čerpací zkoušky, odběry vzorků vod atd.). Výsledky prací jsou následně dokumentovány
a vyhodnoceny závěrečnou zprávou, ze které je patrné konkrétní řešení daného úkolu.
hydrogeologický vrt
Je zařízení, které slouží pro odběr podzemní vody. Jeho vznik je postupný, nejdříve je v projektu
podle přírodních podmínek naplánováno, jak má vypadat, a určí se místo, kde bude vybudován.
Za pomoci vrtné soupravy je vyhlouben do požadované hloubky a pak vystrojen zárubnicemi,
které jsou nahoře utěsněny nepropustným materiálem, aby nedocházelo ke vnikání nečistot.
Níže jsou zárubnice obsypány štěrkovitým materiálem, který pomáhá podzemní vodu filtrovat
od malých horninových částeček. Následně je vrt testován čerpáním, aby se zjistilo, jak velké
množství vody se může odebírat a jestli má voda potřebnou kvalitu.
hydrogeologie
Je vědní obor o podzemních vodách, zkoumá původ a tvorbu podzemních vod, jejich výskyt,
rozšíření, režim, zdroje a přírodní podmínky jejich využitelnosti. Zkoumá hospodářský význam
podzemních vod, jejich využití a zabývá se jejich ochranou. Základem moderní hydrogeologie je
syntéza poznatků geologie, hydrodynamiky a hydrogeochemie.

hydrochemická zonálnost
Je projev prostorových zákonitostí podzemních vod s ohledem na jejich pohyb a kvalitu.
Rozeznává se: a) vertikální hydrodynamická zonálnost podzemních vod, kdy v důsledku
všeobecného poklesu propustnosti hornin s hloubkou a vlivem piezometrických poměrů lze
shora dolů rozlišit zóny aktivního proudění, zpomaleného proudění a zónu stagnace
podzemních vod; b) vertikální hydrochemická zonálnost podzemních vod, projevující se
zákonitými hloubkovými změnami chemického složení podzemních vod; c) horizontální
hydrochemická zonálnost podzemních vod odráží globální klimatické poměry (např. rozdíly
v chemickém složení podzemních vod aridního a mírného klimatu nebo geologických poměrů
v menších územích).
infiltrace
Je proces vnikání vody ze zemského povrchu do půdního nebo horninového prostředí.
infiltrační čelo (též infiltrační oblast)
Je území v hydrogeologické struktuře, kde dochází k pronikání povrchové vody ze zemského
povrchu do horninového prostředí. Správné vymezení tohoto území je důležité z hlediska
ochrany podzemních vod. Ve vodárensky využívaných hydrogeologických strukturách se stává
infiltrační oblast součástí ochranných pásem.
jímací území
Je území, ve kterém je odebírána voda (povrchová nebo podzemní) pomocí jímacích objektů.
jímání podzemní vody
Je proces, při kterém dochází k podchycení podzemní vody v zařízeních, které umožňují tuto
podzemní vodu využívat. Charakter jímacích zařízení určují přírodní podmínky daného místa
a způsob využití podzemní vody, od toho se odvíjí jejich hloubka a způsob zhotovení. Základní
jímací zařízení jsou: vrtané studny (vrty), šachtové studny, jímací zářezy a pramenní jímky.
kontaminace podzemních vod
Je proces, při kterém dochází k ovlivnění kvality podzemní vody cizorodými nežádoucími
látkami, škodlivými k životnímu prostředí a ke zdraví lidí. Ovlivnění může být jednak
přirozené, kdy se z horninového prostředí do vody uvolňují látky, které akumulovala příroda
(těžké kovy, uran, sírany, chloridy, radon atd.), a nebo antropogenní, kdy se horninovým
prostředím přenášejí látky, které tam dodal člověk (např. kyseliny, kyanidy, ropné látky,
hnojiva atd.).
kontaminační mrak
Je prostor, ve kterém jsou zjištěny cizorodé nežádoucí látky. Jeho tvar a chování jsou závislé na
druhu kontaminantu, charakteru horninového prostředí a přítomnosti podzemní vody.
Vymezení kontaminačního mraku je důležité z hlediska následných opatření, která směřují
k odstranění znečištění z horninového prostředí a z vody.

krasová propustnost
Je schopnost horniny propouštět vodu dutinami, vzniklými rozpouštěním horniny. Je vyvinutá
v karbonátových horninách – vápencích a dolomitech.
krystalinikum
Jednotný termín pro území, které je budováno převážně vyvřelými a metamorfovanými
horninami, používaný hlavně v regionální geologii. Označuje geologicky nebo tektonicky
samostatné části území, tzv. jednotky, které přejímají místně příslušný název (např. ohebské
krystalinikum, kutnohorské krystalinikum atd.).
kvalita podzemní vody
Posuzuje se podle fyzikálních vlastností a chemického složení podzemních vod. Je závislá na
geologické stavbě zájmového území a charakteru horninového prostředí. Obvykle se zjišťují
následující vlastnosti:
– obecné, fyzikální a chemické ukazatele (např. teplota, vodivost, rozpuštěný kyslík, sodík,
draslík, vápník, hořčík, sírany, dusičnany, amoniak atd.),
– specifické organické látky (např. chlorbenzen, chloroform, PCB, ropné látky atd.),
– kovy a metaloidy (chrom, rtuť, mangan, železo, kadmium atd.),
– biologické a mikrobiologické ukazatele (enterokoky, koliformní bakterie, psychrofilní
bakterie atd.),
– radiologické ukazatele (celková objemová aktivita α, uran, radon, atd.).
lázně
Jsou místa, určená ke zlepšení fyzického a psychického zdraví, která využívají místní přírodní
léčivé zdroje (termální vodu, minerální vodu, radonovou vodu, slatinu, bahno, ovzduší atd.).
Jsou zde vybudována zařízení a provozovány služby, sloužící k ozdravným nebo relaxačním
pobytům. Každé lázně jsou zaměřené na léčbu a prevenci konkrétních chorob. Největší rozvoj
lázeňství na území ČR je datován od konce 18. až do konce 20. století.
mineralizace podzemních vod
Je proces, při kterém dochází k obohacování podzemních vod rozpuštěnými anorganickými
látkami a tím ke změně jejich vlastností a kvality. Tento proces nemá stálou rychlost, záleží
především na místních podmínkách, tedy rozmístění a druhu hornin a vydatnosti srážek.
K objektivnímu zhodnocení koncentrace veškerých anorganických látek ve vodách se používá
ukazatel nazvaný celková mineralizace, např. ke klasifikaci chemického složení přírodních vod
(rozlišení mezi prostou a minerální podzemní vodou).
minerální podzemní voda
Je podzemní voda, která má určité specifické fyzikální a chemické vlastnosti. Do této kategorie
se řadí vody, které mají v 1 litru vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než
1 gram rozpuštěného oxidu uhličitého (kyselky) nebo mají teplotu vyšší než 20 °C (zřídla
a termální prameny) nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kBq/l.

minimální hladina
Pohyby hladiny podzemní vody jsou důležitým ukazatelem množství a stavu podzemních vod.
Proto se na základě výsledků dlouhodobého sledování a průzkumu stanoví tzv. institut
minimální hladiny podzemní vody. Je to opatření, které hlídá odběry podzemních vod
z jímacího území, tak aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění přírodního prostředí – např., aby
nebyly vysušeny potoky nebo domovní studny. V blízkosti jímacího území se sleduje okamžitá
úroveň hladiny podzemní vody v tzv. referenčním monitorovacím vrtu a podle jejího pohybu se
mění velikost odběru podzemní vody.
monitorovací vrt
Je objekt, který je uzpůsobený pro pozorování a měření vybraných parametrů či změn chování
podzemních vod. Důležité je např. sledování pohybů hladiny podzemní vody a sledování změn
fyzikálních a chemických vlastností vody za pomoci odběru vzorků vody a terénních měření.
monitorování podzemní vody
Je spojité nebo pravidelné sledování vybraných parametrů, vlastností a změn. Takové práce
jsou nejdříve připraveny v projektu, posléze dochází k terénním pracím a měřením, které jsou
následně dokumentovány a vyhodnocovány formou textů a grafů. Ke sledování některých
parametrů (např. pohybu hladiny podzemní vody) slouží přístroje umístěné do monitorovacího
objektu, které automaticky zaznamenávají a přenášejí naměřené hodnoty.
napjatá zvodeň
Je zvodeň s napjatou hladinou, která má na své vrchní hranici vyšší hydrostatický tlak, než je
tlak atmosférický. Taková zvodeň se např. vytváří v kolektoru, který je svrchu ohraničen tzv.
stropním izolátorem (vrstva jílu nad vrstvou štěrkopísku). Napjatá zvodeň může mít hladinu
podzemní vody s negativní výtlačnou úrovní (při hloubení vrtu zůstane voda pod úrovní terénu)
a nebo s pozitivní výtlačnou úrovní (při hloubení vrtu začne voda pod tlakem vytékat nad
povrch terénu).
oběh podzemní vody
Nastává v hydrogeologických strukturách. Skládá se z oblasti napájení, kde vody
z atmosférických srážek vstupují do horninového prostředí, oblasti tranzitu (podzemní vody
putují horninovým prostředím), oblasti akumulace (podzemní vody se hromadí v horninovém
prostředí) a oblasti odvodnění (podzemní vody se opět dostávají buď přirozeně a nebo uměle na
zemský povrch).
podzemní voda
Je voda v kapalném skupenství, která se vyskytuje pod zemským povrchem v přímém styku
s horninami v tzv. pásmu nasycení (všechny póry nebo pukliny jsou zcela zaplněny podzemní
vodou). Za podzemní vodu se považuje i voda protékající drenážními systémy a voda ve
studních. Občas se nevhodně používá i termín „spodní voda“.

poutní místo
Je místo, které se, zpravidla díky určitému tradovanému zázraku nebo uchovávané relikvii, stalo
cílem poutí. Smyslem pouti je zpravidla uctít stopy zázraku, který se zde udál, poprosit Boha či
světce o uzdravení (pokud bylo zázrakem uzdravení), případně za takové zázračné uzdravení
poděkovat nebo skrze namáhavou cestu provést pokání či obětovat tuto námahu Bohu. Poutě
jsou běžné v řadě náboženství, např. v křesťanství a islámu.
povrchová voda
Je voda tekoucí po zemském povrchu nebo zadržená v umělých nádržích nebo přirozených
depresích na zemském povrchu.
pramen
Je místo, kde podzemní voda přirozeně a volně vyvěrá na zemský povrch nebo pod hladinou
povrchového vodního útvaru. Prameny se dělí na sestupné a výstupné. Sestupné prameny
mohou být údolní, vrstevní a přetékavé. Prameny výstupné vzniknou tehdy, když podzemní
voda vystupuje působením přetlaku zdola nahoru (např. působením vodních par nebo plynů).
Prameny mohou být dobře viditelné, třeba když vyvěrají přímo ze skály, a nebo jsou schované
pod nánosy a prozradí je podmáčený terén. Pramen je možné podchytit pramenní jímkou
a využívat pro zásobování podzemní vodou.
pramenní linie
Je útvar, kde jsou vývěry pramenů stejného původu uspořádané podle linie. Vyskytují se hlavně
v souvislosti s tektonickými zlomy a nebo v místech spjatých s určitým uložením vrstev
sedimentů.
prostá podzemní voda
Je podzemní voda, která není vodou minerální (zjednodušeně – celková mineralizace je menší
než 1 g/l).
průlinová propustnost
Je propustnost horniny, způsobená existencí vzájemně komunikujících průlin, kterými může
proudit voda.
průzkumná štola
Je horizontální důlní dílo, provedené za účelem průzkumu horninového prostředí.
přetékání podzemní vody
Je proces, při kterém dochází k pohybu části podzemní vody mezi jednotlivými kolektory
(například, když hranici mezi kolektory tvoří poloizolátor nebo izolátor porušený tektonickými
pochody).
puklinová propustnost
Je propustnost horniny, daná existencí vzájemně propojených puklin, kterými může proudit
voda.

radionuklidy
Jsou izotopy, podléhající samovolné přeměně, doprovázené emisí částic.
senzorické vlastnosti
Jsou vlastnosti, které vnímáme našimi smysly, např. teplota, barva, zákal, pach, chuť.
studánka
Označení pro místo, kde je nějakým jednoduchým způsobem podchycena a akumulována
podzemní voda. Většinou se nachází na pramenním vývěru, je mělká a zhotovená z místních
stavebních materiálů. Je veřejně přístupná a většinou nebývá zajištěná před eventuálním
znečištěním.
studna
Je zařízení, které slouží k podchycení podzemní vody. Studny se dělí na vrtané (trubní studny)
a šachtové studny. Způsob zhotovení vychází z přírodních podmínek lokality, kde se studna
nachází, z účelu využití objektu. Zhotovení podléhá určitému souboru pravidel, která jsou
obsahem České technické normy Jímání podzemní vody.
Šachtové studny jsou obyčejně hloubeny kopáním a vystrojeny širokoprofilovými betonovými
skružemi. Trubní studny jsou obyčejně hloubeny za pomocí vrtných souprav a vystrojeny
zárubnicemi z ocele nebo z umělé hmoty. Oba druhy studní se hloubí větším profilem, než je
profil výstroje. Okolí výstroje se nazývá plášť a jeho správné zhotovení je pro následující
využívání jímacího objektu velmi důležité. Ve svrchních partiích má být správně izolováno
(jílem nebo cementem), aby nedocházelo k pronikání škodlivých látek ze zemského povrchu,
ve spodních partiích mají být použity materiály, které slouží k filtrování jemných horninových
částeček z podzemní vody (různé druhy upravených štěrků).
svrchní křída
Je nejmladší oddělení druhohor (mesozoika), začalo před 99,6 ± 0,9 milionu let a skončilo před
65,5 ± 0,3 milionu let. Začátek svrchní křídy se vyznačuje zvýšením mořské hladiny
a nápadnými paleogeografickými změnami. V průběhu svrchní křídy došlo k posunu
kontinentů (oddělení Jižní Ameriky od Afriky, posun Indie do dnešní pozice, pohybem Severní
Ameriky k západu se oddělilo Grónsko od Eurasie a vyvíjel se Atlantský a Indický oceán).
Došlo k jedné z největších zátop souší mořem (transgresi) a celé období bylo velmi teplé.
Na našem území zůstaly zachovány sedimenty svrchnokřídového moře v tzv. české křídové
pánvi, která pokrývá severovýchodní část Čech, v nejhlubších místech jsou 600 m až 700 m
mocné. Podle posledních výzkumů jsou to ale jen nepatrné zbytky sedimentů, které měly
mocnost několik kilometrů a pokrývaly i všechny české hraniční hory. Tato pánev je velkou
zásobárnou podzemních vod, hlavně v místech, kde se vyskytují v dostatečném množství a
v příznivém uložení písčité sedimenty. Místa, kde jsou písčité sedimenty svrchu kryty
nepropustnými vrstvami, se nazývají artéské pánve. Z hlediska využívání podzemních vod jsou
velmi důležité, protože jsou chráněny před nepříznivým znečištěním a je možné využívat
příznivé tlakové poměry (voda vyvěrá samovolně nad povrch terénu).

technická památka
Je stavba nebo soubor staveb a zařízení, které sloužily užitným potřebám, např. průmyslové
výrobě, dopravě, těžbě a dobývání nerostů, vodárenství, využívání větrné a vodní energie atd.
Těmito stavbami je dokumentována technická úroveň a dovednosti našich předků, mají i svoji
estetickou hodnotu, proto dochází k jejich obnově.
tektonická stavba
Znázorňuje strukturní stavbu území a deformaci přítomných hornin. Horniny mohou být
porušený zlomy, puklinami nebo vrásami. Tato porušení se v terénu mapují, zkoumají a měří,
výsledkem je pak tektonický plán nebo tektonická mapa. Tektonická stavba území zásadním
způsobem ovlivňuje chování vody v terénu, proto je pro hydrogeologa velmi důležité studium
tektonických poměrů.
těžba uranu
V Československu patřil uran k nejvíce těženým nerostným surovinám, celková produkce uranu
za období 1945 – 2007 řadí ČR na 9. místo, mezi největší producenty, jako je USA, Kanada,
Německo, JAR apod. Tato okolnost byla podmíněna tím, že se jednalo o produkci důležitou pro
bývalé socialistické státy v čele se SSSR v období tzv. studené války. Největší rozmach těžby
byl v 50. letech minulého století, spojený s využíváním politických vězňů v pracovních táborech
na Jáchymovsku a Příbramsku. Od 60. let minulého století se těžil uran za pomoci chemických
procesů v okolí Stráže pod Ralskem. Ke konci 90. let minulého století došlo k útlumu těžby, dnes
funguje jeden hlubinný důl Rožná (na Českomoravké vysočině) a uran se také získává čištěním
kontaminovaných podzemních vod, které zbyly v horninovém prostředí po chemické těžbě
v okolí Stráže pod Ralskem.
těžké kovy
Těžké kovy jsou chemické prvky, mezi které patří zejména přechodné kovy, některé polokovy,
lanthanoidy a aktinoidy. Existuje mnoho různých definic, některé vyčleňují těžké kovy podle
hustoty, jiné podle protonového čísla nebo atomové hmotnosti či podle toxicity. Za nebezpečné
těžké kovy se považuje kadmium, rtuť, olovo, nikl, chrom, měď, beryllium a pod., protože se
postupně ukládají v organismech a v určité koncentraci jsou toxické.
transgrese
Je podstatné rozšíření moře na pevninu. V minulosti proběhlo takových transgresí mnoho,
důkazy bývají zakonzervovány na vhodných horninových výchozech, kde můžeme pozorovat
uložení mořských sedimentů na starší horninový podklad. Transgrese může být konkordantní
(mořské vrstvy mladšího stáří se ukládají na starší pevninské vrstvy se stejným úklonem) nebo
diskordantní (mořské vrstvy se ukládají na pevninské horniny pod jiným úklonem).
tranzit podzemní vody
Je proces, při kterém dochází k pohybu podzemní vody ve zvodnělém kolektoru od oblasti
infiltrace k oblasti odvodnění a ve kterém nedochází k výraznému přírůstku nebo úbytku
podzemního průtoku.

travertin
Je sedimentární hornina, víceméně zpevněná usazenina vápence, která se vyloučila ze
sladkovodní vody. Vzniká z pramenů nebo toků, které jsou bohaté na vápnité sloučeniny za
příhodných klimatických podmínek a zčásti také působením různých rostlin.
turon
Vymezuje čas, kdy se formovaly horniny druhého stupně svrchní křídy. Název pochází
z latinského názvu Turonia, což je provincie ve Francii, kde se nacházejí výchozy typických
hornin. Podle mezinárodní stratigrafické tabulky začíná toto období před 93,6 ± 0,8 milionu let
a končí před 88,6 milionu let. U nás v té době dochází k velkému vzestupu mořské hladiny
a k postupnému zaplavení souše. Na některých místech došlo k zachování mořského pobřeží,
ukládaly se tam hrubé sedimenty příbojové facie, na některých místech zůstaly zachovány
písčité sedimenty mělkého moře, jemnozrnné sedimenty typu jílovce a slínovce reprezentují
prostředí hlubšího moře. V těchto sedimentech nacházíme hlavně schránky mořských
živočichů – mlžů, plžů a amonitů.
uranový průzkum
Je průzkum, při kterém se provádějí práce určené na ověření nahromadění uranových minerálů,
které slouží pro získání uranové suroviny. Na území ČR je uranové zrudnění vázáno na
hydrotermální ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách a na sedimentární
ložiska vyvinutá ve svrchnokřídových pískovcích. Intenzivní uranový průzkum probíhal
zejména od 50. do 70. let minulého století. Území Železných hor je poznamenáno několika
průzkumy na uranové zrudnění, po kterých zůstala průzkumná díla, jako jsou šachty a štoly.
vcez
Je vnikání vody z povrchu zemského do horninového prostředí pod tlakem, infiltrace vody
povrchových toků.
vícekolektorový systém
Se vytváří v místech, kde je nad sebou několik víceméně nezávislých kolektorů podzemní vody,
které jsou od sebe odděleny izolátory. Typický vícekolektorový systém je vytvořen na několika
místech pánevní struktury české křídové pánve, na Chrudimsku např. ve svrchnokřídových
sedimentech lemujících svah Železných hor.
vodní bilance
Je určitá metoda výpočtů, které se používají v hydrogeologii, hydrologii a pro vodohospodářské
účely. Hydrologická bilance porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob
v povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Vodohospodářská bilance
porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody s využitelnou kapacitou vodních
zdrojů.

volná zvodeň
Je akumulace podzemní vody, jejíž hladina je tzv. volná, to znamená pouze pod atmosférickým
tlakem. Taková hladina podzemní vody se nachází vždy pod úrovní terénu a pod úrovní stropu
kolektoru.
vsak
Je vnikání vody z povrchu zemského do horninového nebo půdního prostředí bez přetlaku,
infiltrace srážkových vod.
zdroj znečištění
Je místo nebo prostor, kde došlo k průniku cizorodých nežádoucích látek do jednotlivých
složek životního prostředí (skládky, hnojiště, průmyslové zařízení, havárie při přepravě
chemických látek nebo pohonných hmot, těžba nerostných surovin atd.).
zvodeň
Je hydraulicky jednotná a souvislá akumulace podzemní vody v horninovém prostředí
(v kolektoru). Je to tedy těleso (také se používá termín vodní útvar), které vytváří podzemní
voda v pásmu nasycení. Podle tlaku na horní hranici zvodně se rozlišuje napjatá zvodeň a volná
zvodeň.
železnohorský zlom
Je tektonická linie regionálního významu, kterou je možné vysledovat v území od Týnce nad
Labem po Krucemburk. Má směr SZ – JV, což je důležitý směr zlomů v rámci českého masivu,
který se nazývá sudetský. Zlom je součástí tzv. labské linie a největší pohyby na tomto zlomu se
datují do třetihor. Tento zlom výrazně ovlivňuje morfologii terénu a pohyb podzemních vod.

